
หลกัสตูรภาษาไทยส าหรบันกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศกึษา 

 

Year 1 

 

หลักสตูรภาษาไทยชัน้ Year 1 ครอบคลมุ 4 ทักษะ ไดแ้ก ่การฟัง การพูด การอา่น และ การ

เขยีน 

 

การอา่น ประกอบดว้ยการอา่นออกเสยีงค าสัน้ๆ  การอา่นค าคลอ้งจอง  การอา่นหนังสอืตามความ

สนใจ  การอา่นนทิานวรรณคดแีละวรรณกรรม การอา่นเครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ตา่งๆ 

 

การเขยีน ไดแ้ก ่งานเขยีนคัดลายมอื  เขยีนสือ่สารดว้ยค าและประโยคงา่ย ๆ  มมีารยาทในการ

เขยีน  

 

การฟังและการพูด  ครอบคลมุเน้ือหาส าหรับ การฟังค าแนะน า ค าสัง่งา่ยๆ และปฏบิัตติาม 

การตอบค าถามและเลา่เรือ่งจากทีไ่ดฟั้งและด ูทัง้ทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิ พูดสือ่สารได ้

ตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนมมีารยาทในการฟังและการด ู

 

เป้าหมาย 

 

1. นักเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทรอ้ยกรองงา่ย ๆ อธบิาย

ความหมายของค า และขอ้ความทีอ่า่น ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม ระบใุจความส าคัญและ

รายละเอยีด แสดงความคดิเห็นและ คาดคะเนเหตกุารณ์ เลอืกอา่นหนังสอืตามความ

สนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเรือ่งทีอ่า่น อา่นขอ้เขยีน เชงิอธบิาย และปฏบิัตติาม

ค าสัง่หรอืขอ้แนะน าได ้มมีารยาทในการอา่น 

2. นักเรยีนมทีักศะในการเขยีน การคัดลายมอื  เขยีนสือ่สารดว้ยค าและประโยคงา่ย ๆ ได ้

อยา่งถกูตอ้ง และ มมีารยาทในการเขยีน  

3. สามารถพูดสือ่สารไดช้ดัเจนตรงตามวัตถปุระสงค ์ ตลอดจนมมีารยาทในการฟัง การด ู

และการพูด  

  



Year 2 

 

หลักสตูรภาษาไทยชัน้ Year 2 ครอบคลมุ 4 ทักษะ ไดแ้ก ่การฟัง การพูด การอา่น และการ

เขยีน 

 

การอา่น คอื การอา่นออกเสยีงค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทรอ้ยกรอง งา่ยๆ ไดถ้กูตอ้ง  

อา่นขอ้เขยีนเชงิอธบิาย และปฏบิัตติามค าสัง่หรอืขอ้แนะน า  

 

การเขยีน ไดแ้ก ่การคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทดั  เขยีนเรือ่งสัน้ๆ ตามจนิตนาการ  มมีารยาท

ในการเขยีน 

 

การฟัง เป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการฟังค าแนะน า ค าสัง่ ทีซ่บัซอ้น และปฏบิัตติาม เลา่เรือ่งทีฟั่ง

และด ูทัง้ทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิ   

 

การพูด เรยีนรูเ้กีย่วกบัการแสดงความคดิเห็นและความรูส้กึจากเรือ่งทีฟั่ง และด ูพูดสือ่สารได ้

ชดัเจน ตรงตามวัตถปุระสงค ์รวมทัง้การมมีารยาทในการฟัง ด ูพูด  

 

เป้าหมาย 

 

1. นักเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทรอ้ยกรองงา่ย ๆ ได ้

ถกูตอ้ง  อา่นขอ้เขยีนเชงิอธบิาย และปฏบิัตติามค าสัง่หรอืขอ้แนะน าได ้

2. นักเรยีนสามารถคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขยีนเรือ่งสัน้ๆ ตามจนิตนาการ  มี

มารยาทในการเขยีนได ้

3. ฟังค าแนะน า ค าสัง่ ทีซ่บัซอ้น และปฏบิัตติาม เลา่เรือ่งทีฟั่งและด ูทัง้ทีเ่ป็นความรูแ้ละ

ความบันเทงิได ้  

4. พูดแสดงความ คดิเห็นและความรูส้กึจากเรือ่งทีฟั่ง และด ูพูดสือ่สารไดช้ดัเจน ตรงตาม

วัตถปุระสงคไ์ด ้

5. มมีารยาทในการฟัง การด ูและ การพูด  

  



Year 3 

 

หลักสตูรภาษาไทยชัน้ Year 3 ครอบคลมุทัง้ 4 ทกัษะ ไดแ้ก ่การฟัง การพูด การอา่น และ การ

เขยีน 

การอา่น เรยีนรูเ้กีย่วกบัการออกเสยีงค าขอ้ความ เรือ่งสัน้ และบทรอ้ยกรองงา่ยๆไดถ้กูตอ้ง 

คลอ่งแคลว่  การอา่นขอ้มลูจาก แผนภาพ แผนที ่และแผนภมู ิ  

 

การเขยีน เรยีนรูก้ารคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขยีนบรรยายเกีย่วกับสิง่ใดสิง่หนึง่ได ้

อยา่งชดัเจน การเขยีนจดหมายลาคร ู

 

การฟังและการพูด เป็นการเรยีนเกีย่วกบัการจับใจความและพูดแสดงความคดิเห็น และ

ความรูส้กึจากเรือ่งทีฟั่ง สิง่ทีนั่กเรยีนเรยีนรูจ้ากการดนัูน้มทีัง้ทีเ่ป็นความรู ้และความบันเทงิ  

ขา่ว รวมทัง้เหตกุารณ์ในชวีติประจ าวันในทอ้งถิน่และชมุชน การพดูสือ่สารในชวีติประจ าวัน เชน่ 

การแนะน าตนเอง  การอา่นขอ้มลูจากแผนภาพ แผนที ่และแผนภมู ิ

 

เป้าหมาย 

1. นักเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงค าขอ้ความ เรือ่งสัน้ และบทรอ้ยกรองงา่ยๆไดถ้กูตอ้ง 

คลอ่งแคลว่  การอา่นขอ้มลูจาก   แผนภาพ แผนที ่และแผนภมูไิด ้  

2. นักเรยีนสามารถคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขยีนบรรยายเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ได ้

อยา่งชดัเจน เขยีนจดหมายลาครไูด ้

3. นักเรยีนมทีักษะในการจับใจความและพูดแสดงความคดิเห็น และความรูส้กึจากเรือ่งที่

ฟังและดทูัง้ทีเ่ป็นความรู ้และความบันเทงิ  ขา่วและเหตกุารณ์ในชวีติประจ าวันใน

ทอ้งถิน่และชมุชนได ้

4. นักเรยีนสามารถพูดสือ่สารในชวีติประจ าวัน เชน่ การแนะน าตนเอง  การอา่นขอ้มลูจาก

แผนภาพ แผนที ่และแผนภมูไิด ้

  



Year 4 

 

หลักสตูรภาษาไทยชัน้ Year 4 ครอบคลมุ 4 ทักษะ ไดแ้ก ่การฟัง การพูด การอา่น และ การ

เขยีน 

 

การอา่น หมายถงึ การอา่นออกเสยีงและการบอกความหมายของบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 

การอา่นจับใจความจากสือ่ตา่งๆ อา่นเรือ่งตา่งๆ แลว้เขยีนกรอบแนวคดิผังความคดิ บันทกึ  

ยอ่ความ และรายงาน สงัเคราะหค์วามรูจ้ากการอา่น สือ่สิง่พมิพ ์สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละแหลง่ 

เรยีนรูต้า่งๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรยีน และพัฒนาความรูท้างอาชพี 

 

การเขยีน เรยีนรูก้ารเขยีนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคดิไปพัฒนางานเขยีน การเขยีน 

ยอ่ความจากสือ่ตา่งๆ เชน่ นทิาน ความเรยีงประเภทตา่งๆ ประกาศ จดหมาย ค าสอน การเขยีน 

เรือ่งตามจนิตนาการ  

 

การฟังและการพูด คอื การเรยีนเกีย่วกบัการจ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

การพูดแสดงความรู ้ความคดิเห็น แสดงความรูส้กึเกีย่วกบัเรือ่ง ทีฟั่งและดไูด ้

 

เป้าหมาย 

 

1. นักเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและการบอกความหมายของบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 
สามารถอา่นจับใจความจากสือ่ตา่งๆ อา่นเรือ่งต่างๆแลว้เขยีนกรอบแนวคดิ ผังความคดิ 
บันทกึ ยอ่ความ และรายงาน  สงัเคราะหค์วามรูจ้ากการอา่นสือ่สิง่พมิพ ์สือ่อเิล็กทรอนกิส์

และแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรยีน และพัฒนาความรูท้างอาชพีได ้
 

2. เขยีนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคดิไปพัฒนางานเขยีน การเขยีนย่อความจาก
สือ่ตา่งๆ เชน่ นทิาน ความเรยีงประเภทตา่งๆ ประกาศ จดหมาย ค าสอน การเขยีนเรือ่ง
ตามจนิตนาการได ้
 

 
3. จ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรือ่งทีฟั่งและดู  พูดแสดงความรู ้ความคดิเห็น 

 

และความรูส้กึเกีย่วกบัเรือ่งทีฟั่ง และดไูด ้
  



Year 5 

 

หลักสตูรภาษาไทยชัน้ Year 5  ครอบคลมุ 4 ทักษะ ไดแ้ก ่การฟัง การพดู การอา่น และ การ

เขยีน 

 

การอา่น ประกอบดว้ย การอา่นออกเสยีงค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความและ บทรอ้ยกรองงา่ยๆ  

 

การเขยีน ประกอบดว้ย การเขยีนค าขวัญ ค าอวยพร การแนะน าตนเอง จดหมาย และการเขยีน

เรยีงความ ยอ่ความ และสรปุความ   

 

การฟัง ประกอบดว้ย การฟังจากสือ่ประเภทตา่งๆ นทิาน ละคร เรือ่งเลา่ สือ่โฆษณา  

 

การพูด ประกอบดว้ย การพูดเชงิขอรอ้ง การชกัชวน การกลา่วค าขอบคณุ ขา่ว การเลา่เรือ่ง  

การประกาศ การน าเสนอผลงาน หลักภาษาจะประกอบดว้ย ค า พยางค ์การสะกดค า มาตรา 

ตัวสะกด ไตรยางค ์การผันค าเป็นและค าตาย ค าพอ้งรปู พอ้งเสยีง ประโยค  และส านวน

สภุาษิต เป็นตน้  

 

เป้าหมาย 

 

1. นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งทีฟั่ง ด ูในรปูแบบตา่งๆได ้ฟังค าแนะน า ค าสัง่และพูด

แสดงความรู ้ความคดิในโอกาสตา่งๆอยา่งมวีจิารณญาณได ้ 

2. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจการเขยีนสัน้เกีย่วกบัประสบการณ์ของตนเองได ้ 

3. การอา่นออกเสยีงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง พรอ้มทัง้บอกความหมาย ตอบค าถามเกีย่วกบัเรือ่งที่

อา่น เลา่เรือ่งยอ่จากเรือ่งทีอ่า่นได ้ 

  



Year 6 

 

หลักสตูรภาษาไทยชัน้ Year 6  ครอบคลมุ 4 ทักษะ ไดแ้ก ่การฟัง การพดู การอา่น และ การ

เขยีน 

 

การอา่น ประกอบดว้ย การอา่นรอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง การอา่นเรือ่งสัน้  

 

การเขยีน ประกอบดว้ย การเขยีนแผนภาพโครงเรือ่ง การเขยีนเรือ่งจากจนิตนการ และการเขยีน

เรือ่งสัน้เกีย่วกบัประสบการณ์ของตนเอง การใชค้ าศัพทท์ีเ่หมาะสมกบัภาษาเขยีน  

 

การฟังและการพูด ประกอบดว้ย การจ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากการฟัง การแสดงความ

คดิเห็นจากการฟัง นอกจากนัน้จะเป็นหลักภาษา เชน่ ค า พยางค ์ จ าแนกสว่นประกอบของ

ประโยค ส านวน และรอ้ยกรอง วรรณคดแีละวรรณกรรม เชน่ นทิานคตธิรรม สารคด ีบทอาขยาน  

 

เป้าหมาย 

 

1. นักเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงค า พรอ้มบอกความหมาย และตอบค าถามเรือ่งยอ่ทีอ่า่น

ได ้ 

2. นักเรยีนสามารถเขยีนเรือ่งสัน้ตามจนิตนาการ และการมมีารยาทในการเขยีนทีด่เีพือ่

สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีฟั่ง ด ู และนักเรยีนสามารถพูดในรปูแบบตา่งๆได ้

นักเรยีนสามารถแสดงความคดิ ความรูส้กึตา่งๆ อยา่งมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์

4. นักเรยีนมมีารยาทในการฟัง การด ูและการพูด และสง่เสรมิใหนั้กเรยีนรักความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


